
 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است. به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی
  

  

 

 

MLJ 
 پزشکی حقوق مجله

 1400 ،ینامه نوآوری حقوق ویژه
 

Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir  

 

 پژوهشی مقاله
 

 بررسی تطبیقی ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

 

*2علیرضا مظلوم رهنی،  1زائیمحمدحسن ترابی میر
 3زادهعلیرضا رجب، 

 .، قشم، ایران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمیحقوق خصوصی، گروه حقوقدانشجوی دکتری . 1

 .روه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار، گ. 2

 .ستادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایرانا. 3
 
 

 چکیده  ت مقالهاطالعا

 29/04/1400 دریافت: تاریخ

 03/09/1400 پذیرش: تاریخ

 22/12/1400: انتشار تاریخ

 
 

ای از اصول و قواعد ورداری از دادرسی منصفانه دربرگیرنده مجموعهحق برخ هدف: و زمینه

بینی گردیده است. این است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش

المللی حقوق بشر، نظیر اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق مربوط تضمینات که در اسناد بین

پایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ارو

 به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است.

تحلیلی  -روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ا مراجعه به اسناد، کتب و ای است و بآوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

المللی دادرسی منصفانه اگر با دقت دهند که اصول بینهای پژوهش نشان مییافته ها:یافته

شود و شهامت اجرا شود، به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می

 رو سالمت دستگاه قضایی است.چرا که سالمت و صحت عمل سایر قوای کشوری در گ

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

های مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی گیری:نتیجه

های اتحادیه اروپا، اصول دادرسی دگاهایران مشترک است. اما در هر دو حقوق ایران و دا

شوند به دلیل منصفانه به صراحت دارای ضمانت اجرا نبوده و ضمانت اجراهایی که مطرح می

پذیرفته شدن روح اصول دادرسی منصفانه که در قوانین ایران و اتحادیه اروپایی به آن اشاره 

رسی منصفانه در نظر گرفته شده باشد و نه اینکه ضمانت اجرا صراحتاً برای دادشده است می

 باشد.
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 مقدمه. 1

از شود که فرصت دفاع و ابردادرسی منصفانه زمانی محقق می

ر ادله و سایر حقوق در اختیار طرفین نهاده شود و آنها د

فضایی مساوی به طرح و حل و فصل اختالفات خویش 

، رآیندفرسد که در این چنین به نظر میبپردازند. در نگاه اول 

ماند و نقشی جز امضای قاضی به مثابه مدیر جلسه می

ه آن ـره و جدل بـن پس از مذاکـه طرفیـچه کـمحتوای آن

 ه نظرـل از آن جهت نادرست بـدارد. این تحلیـرسند، نمی

فق رسد که از یکسو طرفین همیشه بر مذاکره و گفتگو توامی

رجع سوی دیگر نباید نقش قاضی را به عنوان م کنند و ازنمی

د، حل و فصل اختالفات و پی بردن به واقعیت از مجموع اسنا

مل ادله و اوضاع و احوال انکار کرد. متأسفانه، دخالت عوا

مختلف غیر از حق دادخواهی و دفاع منجر به آن شده است 

 که این ایده به طور کامل به ثمر ننشیند که دادخواهی و

ر رسی همیشه منصفانه است. در واقع، دادرسی منصفانه دداد

 را نگاه موسع، از نظام دادگستری عملی تا قوانین و مقررات

 طرفیشود و تنها به طرفین دعوی یا صالحیت و بیشامل می

 ماند.دادرس محدود نمی

باشند که هایی میدادرسی منصفانه به مثابة ستون لاصو

پایه آنها طراحی و ساخته ی بردادرساحکام و مقررات آیین 

نتیجه این اصول در موارد تعارض، تزاحم، اجمال و اند، درشده

سکوت قوانین به عنوان راهنمای تفسیر و یافتن راهکار به کار 

شوند. نظام حقوقی اتحادیه اروپا، نظامی منسجم و گرفته می

شود که با اتکا بر رویة قضایی و عرف پیشرفته محسوب می

کند؛ از طرفی نطبق بر مقتضیات زمانی توسعه پیدا میپویا، م

در این نظام حقوقی، اصول دادرسی منصفانه به عنوان قسمتی 

ها مدنظر قرار گرفته است. از تعهدات حقوق بشری دولت

های مختلف حقوق دارای یک هدف تعهدات مزبور در حوزه

ون در ـومت قانـبسیار مهم هستند که همان استقرار حک

های مختلف زندگی انسان است و اصول دادرسی جنبه

کنند. حال منصفانه نقش اصلی را در اجرای این امر ایفا می

 شود این است که ضمانتپرسشی که در اینجا مطرح می

اجراهای اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران و 

اتحادیه اروپا کدامند؟ و ثانیاً محتوای این دو نظام حقوقی تا 

 دازه بر یکدیگر منطبق هستند؟چه ان

فرضیه که در پاسخ به این پرسش مورد بحث قرار خواهد 

ه ادیهای اتحگرفت این است که در هر دو حقوق ایران و دادگاه

ا اروپا، اصول دادرسی منصفانه به صراحت دارای ضمانت اجر

فته شوند به دلیل پذیرنبوده و ضمانت اجراهایی که مطرح می

ادرسی منصفانه که در قوانین ایران و شدن روح اصول د

نکه باشد و نه ایاتحادیه اروپایی به آن اشاره شده است می

ه شد ضمانت اجرا صراحتاً برای دادرسی منصفانه در نظر گرفته

 باشد.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 ت.داری رعایت شده اسمتون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

ای آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می

 ت.است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته اس

 

 اه. یافته4

های مدنی در اصول اجرای دادرسی منصفانه در رسیدگی

و اتحادیه اروپا شامل اصل برائت، برابری امکانات  حقوق ایران

ها(، اصل استقالل قضات، اصل تناظر، اصل دفاع )تساوی سالح

حق دفاع )حق برخورداری از تسهیالت و زمان کافی برای 

تهیه دفاعیه(، اصل تسلط طرفین بر دعوای مدنی، اصل تسریع 

ه، در رسیدگی و منع اطاله دادرسی، اصل علنی بودن دادگا

اصل تناسب، حق داشتن وکیل و دادرسی منصفانه مبتنی بر 

 داشتن زمان، فرصت دفاع و ابراز ادله و سایر حقوق است.

دهند که اصول دادرسی منصفانه های پژوهش نشان مییافته

اگر با دقت و شهامت اجرا شود، به تقویت اعتماد عمومی به 

سالمت و  شود چرا کهدادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می

صحت عمل سایر قوای کشوری در گرو سالمت دستگاه قضایی 

است. اما نکته بسیار مهمی که نباید از نظر دور داشت این 
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های اتحادیه اروپا است که در هر دو حقوق ایران و دادگاه

اصول دادرسی منصفانه به صراحت دارای ضمانت اجرا نبوده و 

ل پذیرفته شدن روح ضمانت اجراهایی که بیان کردیم به دلی

اصول دادرسی منصفانه که در قوانین ایران و اتحادیه اروپایی 

باشد و نه اینکه ضمانت اجرا صراحتًا به آن اشاره شده است می

 برای دادرسی منصفانه در نظر گرفته شده باشد.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

« حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»مقالة 

به  1395تة جمشید ممتاز و سیروس متوسل که در سال نوش

الملل، چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان، در حقوق بین

تی مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صور

های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت مؤثر است که سیستم

تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض 

دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص شود، می

دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون زیان

ده شاروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادالنه اشاره 

 است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به

نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را  صراحت اشاره

تنها شامل برخورداری و حق بر دادرسی را نهگسترش داده 

 عواشخص از سیستمی عادالنه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح د

داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی نیز می

هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این توان محدودیتمی

ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق محدودیت

ن را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل خواها

ر نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه د

 .(1)دیوان اروپایی حقوق بشر است 

ای هاصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت»مقالة 

ی وردی و محمود عباسی رنوشتة صادق تا« انتظامی پزشکی

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1388که در سال 

ردارنده بانه دربرخورداری از دادرسی منصفامروزه حق 

ای از اصول و قواعدی است که جهت رعایت حقوق مجموعه

بینی گردیده و طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش

المللی حقوق بشر به عنوان یکی از تضمیناتی که در اسناد بین

گرفته محور و شده مورد اشاره قرارحقوق به رسمیت شناخته

های مختلف در حوزه مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی

های انتظامی های مورد مطالعه، هیأتباشد. یکی از حوزهمی

رسیدگی پزشکی به عنوان بخشی از محاکم اداری است که در 

دادرسی خاص کار و تشریفات به تخلفات پزشکی از سازو

های انتظامی چند دادرسی در هیأتباشد. هربرخوردار می

فانه در محاکم اداری و پزشکی اکثراً با اصول دادرسی منص

باشد اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد انتظامی می

رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است که در این 

 .(2)پردازد مقاله به تشریح آن می

 نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختالفات ناشی»مقالة 

ة ـنوشت« صفانهـول دادرسی منـر اصـاز اراضی ملی از منظ

اپ به چ 1394پشتدار که در سال  العابدین تقوی و حسینزین

رسیده است. از نظر نویسندگان، شناخت نقش و کارکرد 

قضایی، در  -عنوان یک نهاد حقوقی کمیسیون ماده واحده به

شهرها که منجر به کنار مالحظات اقتصادی و فرهنگی کالن

ای در این مناطق گردیده و وسازهای غیرمجاز حاشیهساخت

ها را نابود کرده است، ضرورت توجه نهای طبیعی آگاهتنفس

 ظامنو بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در 

ب سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالحقوقی کشور نمایان می

گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری پیش

گیری و آیین رسیدگی کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم

 راراز منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قآن را 

ن داده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی ای

اط مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نق

گذاران ضعف آن برای اصالح و بازبینی در پیش چشم قانون

 .(3)قرار گیرد 

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

ور که در قسمت پیشینه پژوهش مشاهده شد، اغلب همانط

تحقیقات صورت گرفته به صورت موردی به مطالعه اصول 

اند؛ در حالی که دادرسی منصفانه در موضوعات خاص پرداخته

حقوقی -در پژوهش حاضر ضمانت اجراهای اصول اخالقی
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دادرسی عادالنه به صورت تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و 

 یه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.حقوق اتحاد

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

یفا اها نقش بسیار مهمی را در زمینة اعمال حاکمیت، دادگاه

قوق حها به صورت مستقیم به احقاق کنند. در واقع دادگاهمی

پردازند. در مردم و اجرای عدالت و انصاف در جامعه می

 نهدرسی منصفاحاکم باید اصول داراستای انجام این وظیفه، م

 صلیرا به نحو احسن اعمال نمایند؛ زیرا اصول مزبور عامل ا

 شوند. مفهوم حکومتقرار حکومت قانون محسوب میتبرای اس

وب قانون یکی از مفاهیم مبنایی و اساسی در عالم حقوق محس

شود. به طور کلی مقصود از حکومت قانون این است که می

 ت وعان حقوق و آثار آن باید به موجب مقرراکلیه روابط تاب

قوانین خوب تنظیم شوند. مفهوم حکومت قانون دارای پنج 

باشد که عبارتند از: دسترسی به عدالت و عنصر اصلی می

بینی بودن؛ رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و قابل پیش

 .(4)تناسب؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتاً شفافیت 

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

بررسی تفضیلی  نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر، با در

 های حقوقی ایران ومبانی اصول دادرسی منصفانه در نظام

د؛ اتحادیه اروپا در دایرة موضوعات پژوهش حاضر قرار ندار

ی عالوه بر این، اصول دادرسی منصفانه در فضای حقوق کیفر

 های صورت گرفته در ادبیاتنیز وجود دارد و عمدة پژوهش

 ینباشد که این فضا میالملل نیز متمرکز بر همحقوق بین

 وهش حاضر خارج است.ژموضوع نیز از دایرة موضوعات پ

 

های ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در رسیدگی. 5-5

 مدنی در حقوق ایران

های مدنی در اجرای اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی

 حقوق ایران دارای ضمانت اجراهایی است که در ذیل به هر

 کنیم.یک اشاره می

 

 

 

 قرار ابطال دادخواست .5-5-1

طال قرار ابشود، یکی از انواع قرارهایی که در دادگاه صادر می

دنی، در ماساس قانون آیین دادرسی باشد. بردادخواست می

مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی از طرف 

د، کن خواهان است، اما خواهان از انجام این اقدامات خودداری

طی شود. عالوه بر این، در شرایادخواست صادر میقرار ابطال د

ار هم به دنبال استرداد دادخواست توسط خواهان، دادگاه قر

ه ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. الزم به ذکر است ک

دیر نه م)کننده به دعوا این  قرار صرفاً از طرف دادگاه رسیدگی

که  از دادگاهی شود و با صدور این قرار، پروندهدفتر( صادر می

کند خارج خواهد شد. دادرسی منصفانه به دعوا رسیدگی می

 که چه کسی از ویقتضا را دارد که طرف دعوا از ایناین ا

شکایت کرده است و بداند که موضوع دادخواست و مورد 

طور که خواسته در رابطه با چه چیزی است. از طرفی همان

ل دادرسی منصفانه ، قرار تأمین از اصوتر توضیح دادیمپیش

ه رفتگاست. چنانچه درباره ادعاهای حقوقی قرار تأمین در نظر 

 شود و خواهان تأمین ندهد، قرار رد دادخواست خواهان در

 .(5)شود گرفته می نظر

در مورد   1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  109ماده 

ر د»تقاضای تأمین از طرف خوانده چنین اشعار داشته است: 

کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و 

استثنای مواردی که های مربوط به امور حسبی به درخواست

 را مقرر داشته است،قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه 

و  تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسیخوانده می

الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه حق

ا با که تقاضای مزبور ر تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی

مین تأ توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار

که خواهان تأمین ندهد، دادرسی و تا وقتی  نمایدصادر می

 که مدت مقرر در قرار دادگاهمتوقف خواهد ماند و در صورتی 

برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به 

«. شوددرخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می

 انهبنابراین قرار رد دادخواست در تأمین اصول دادرسی منصف

 .(6)شود عنوان یک ابزار و ضمانت اجرا شناخته می به
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 قرار عدم صالحیت و قرار رد دعوی . 5-5-2

رار قباشد و قرار رد دعوای یکی از انواع قرارهای قاطع دعوا می

قاطع دعوا قراری است که با صدور آن پرونده از دادگاه 

ه شود. این نوع قرارها از جملکننده به دعوا خارج میرسیدگی

 قرار رد دعوا بدون ورود به ماهیت دعوا توسط قاضی صادر

ا با یده و ود. قرار رد دعوا اصواًل با اعتراض و ایراد خوانشمی

شود های مشخص در قانون صادر مینظر قاضی دادگاه به علت

کند که مانعی موقتی و یا دائمی برای صدور حکم ایجاد می

(7). 

درباره شرایط صدور قرار رد دعوا باید گفت که، قرار رد دعوا 

که ممکن است در راه صدور حکم مانع ایجاد کند، طبق ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قبل از ورود به ماهیت  88

دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضاتی که وارد دانسته شده است، 

که به دعوا وارد شده  گیرد و در صورتی که ایرادیتصمیم می

پردازد و است مردود شناخته شود، به بررسی ماهیت دعوا می

نماید. الزم گردد و حکم مقتضی را صادر میوارد رسیدگی می

به ذکر است، ایرادات باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم 

جلسه اول دادرسی ر اینکه علت و سبب ایراد بعد از شود، مگ

صورت قاضی دادگاه تکلیفی بر اینکه یر این ایجاد گردد. در غ

جدا از ماهیت دعوا به آن ایراد رسیدگی نماید و رأی دهد 

رار ـه را تحت تأثیر قـمواردی که دادرسی عادالن .(8)ندارد 

دهد و پیشتر در مورد آنها سخن راندیم، عدم صالحیت و می

خواهان است. بدلیل پذیرش اصل رسیدگی  حق نبودنذی

حق بودن اشخاص برای تحقق ها و لزوم ذیدر دادگاهتخصصی 

انصاف و عدالت؛ ضمانت اجراهایی در قانون در نظر گرفته شده 

مواردی را  1379آئین دادرسی مدنی مصوب  84است. ماده 

تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد که خوانده می

کند مشخص کرده که دو مورد آن با بحث دادرسی منصفانه 

این ماده دادگاه صالحیت  1در ارتباط است: اول مطابق بند 

از ماده مذکور دعوا  10و  4نداشته باشد. دوم مطابق بندهای 

واهی باشد. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد یا خواهان در 

آئین دادرسی مدنی  89ماده نفع نباشد. دعوای مطروحه ذی

مقرر داشته  خصوص تکلیف دادگاه در صورت قبول ایرادنیز در

هرگاه دادگاه، خود را صالح  84ماده  1در مورد بند »است: 

نماید و طبق نداند مبادرت به صدور قرار عدم صالحیت می

 84شده در ماده کند و... در سایر موارد یادل میعم 27ماده 

 «.نمایدقرار رد دعوا صادر می

 

 حق واخواهی .5-5-3

، فصل اختالفاتوه حلهای عمده دادرسی و رسیدگی بدر نظام

یه ضارحین مراعات ضوابط اصل تناظر، قوانین در مورد ابالغ اح

یی به شکلی ترتیب داده شده که با اجرای آنها شخص از ادعا

ع ل و توانایی دفاکه بر ضد او مطرح شده آگاه شود تا مجا

ا ینتیجه حاضر نشدن وی در جلسه دادرسی، و داشته باشد، در

باره روند دادرسی چنانچه شک و شبهه داشتن در

شد، های ابالغ بطور کامل و روشن صورت گرفته بادستورالعمل

ود ـم غیابی و دادرسی مشکلی بوجـرای صادر شدن حکـب

اهی آورد. لیکن، حق اعتراض به حکم غیابی که همان واخونمی

 .(9)گرفته شده است  نظر کننده دراست برای شخص اعتراض

 در صدور آرای قضایی همواره احتمال خطا اعم از همچنین،

از  یشهقصور و یا تقصیر وجود دارد. لزوم برپایی عدالت نیز هم

پردازان بر اجرای آرای قضایی، برتری دانان و نظریهنظر حقوق

ه داگر »داشته است. چنانچه ویلیام بالک استون گفته است: 

 گناهیه فرد بیمجرم از زندان فرار کنند، بهتر از آن است ک

 مدنی پذیری در آراء قضایی در اموراصل اعتراض«. زندانی شود

ی واحو کیفری نیز، مبتنی بر همین نکته است. در بسیاری از ن

که درگیر تخلفات متعدد اقتصادی هستند، چنانچه امری 

 ودهبغیرواقع یا مکتوم ماندن حقیقت، در تصمیم دادگاه مؤثر 

 دسترسی نداشتن به مدارک مثبتهباشد، مانند مواردی چون 

به آن مدارک و عدم  کنندهتوجهی مقام رسیدگیگمرکی یا بی

ک یتطبیق صحیح قانون بر موضوع یا ندیده گرفتن قانون، هر 

تواند مستند اعتراض به رأی و مبنایی برای احقاق حق می

لی تواند در امتداد مرحله قبگاه می این اعتراض .(10)باشد 

د. گرفتن یک مرحله جدید باشرسیدگی و گاه همزمان با از سر

ترتیب که گاه محکوم حتی پس از عدم پذیرش تجدید  بدین

 را به جهاتی از جهات محق بداند،نظرخواهی، چنانچه خود 

تواند درخواست کند کلیه مراحل رسیدگی بر پایه دالیل می

 .(11)جدید، بار دیگر اقامه شود 
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ه باشد؛ و اعتراض نیز بواخواهی در لغت به معنای اعتراض می

گیری و... آمده است. در ترمینولوژی حقوق، معنای خرده

 ل اعتراض معنا نموده و معترض را واخواه،واخواهی را عم

عنه را واخواسته، توضیح علیه را واخوانده و معترضمعترض

هار جدیدی در قانون ما، واخواهی، ایراد و اظ. (12)اند داده

های باشد و در حکمهای غیابی میباشد که مخصوص حکممی

 های غیابی در نظر گرفتهمعناست. حکمحضوری واخواهی بی

ر شده، چنانچه قابلیت تجدیدنظر داشته یا نداشته باشد، د

ا زمان مشخص در قانون قابلیت واخواهی دارند و این امر ر

قانون  308و  307، 306، 305، 303، 217مواد  ود ازشمی

آیین دادرسی مدنی استنتاج کرد. قابل توجه است، زمان 

 وروز  20واخواهی در مسائل مدنی برای اشخاص ساکن ایران 

ظر ماه در ن 2برای افرادی که خارج از ایران سکونت دارند 

  گرفته شده است.

نا دن آراء یک استثاصل بر حضوری بودن رأی است و غیابی بو

شود. در رأی غیابی، حضور و یا عدم حضور خوانده تلقی می

مالک است و حضور یا عدم حضور دادستان یا نماینده وی 

وا دع مالک نخواهد بود. باالخره اینکه لوایحی که در دفاع از

ن مگر اینکه داد شود؛نیست، سبب حضوری بودن رأی نمی

ماده  .(13)انده از دعوا بدانیم اطالع واقعی خوالیحه را اماره 

قانون آیین دادرسی مدنی ایران در شرح حکم غیابی  303

 حکم دادگاه حضوری است، مگر این که خوانده»دارد: مقرر می

 مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک ازیا وکیل یا قائم

ه جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننمود

رسد به نظر می«. شدباشد، یا اخطاریه، ابالغ واقعی نشده با

زمانی، سه شرط مندرج در ماده جهت حصول حکم غیابی هم

 قعیاخیر بر یک حکم ضروری است. گاهی اوقات امکان ابالغ وا

 وقت رسیدگی به خوانده وجود نداشته و مشارالیه در جلسه

رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز نفرستاده است 

(14). 

 

 طریقه عدولی بودن واخواهی. 5-5-3-1

القاعده و قانوناً رسیدگی به هرگونه شکایت از احکام صادره علی

آید و ها، نهایتاً در دادگاه صادرکننده، حکم به عمل میدادگاه

مراتب قضایی باالتر از  که از لحاظ سلسلهیا در دادگاهی 

باشد، طریقه اول را که دادگاه دادگاه صادرکننده حکم می

صادرکننده حکم مجددًا حکم صادره خود را در اثر اعتراض 

گویند. دهد، طریق عدولی میعلیه مورد بررسی قرار میمحکوم

بنابراین چون واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی 

این واخواهی طریقه عدولی بنابر .(15)گیرد می صورت

. همچنین الزم به ذکر است اعتراض به احکام از باب باشدمی

مقید بودن اعتراض به موارد خاص و یا مقید نبودن و عمومی 

العاده تقسیم وقـه عادی و فـه طریقـراض، بـبودن حق اعت

شود. بر این اساس طریقه عادی و عمومی شکایت مانند می

ه تحقق به قید و شرطی نیست، بلکه واخواهی منوط ب

تواند بدون اینکه مقید به اعالم علیه حسب مورد میمحکوم

جهت و دلیل خاصی برای اعتراض خود باشد به حکم صادره 

تر در طریقه عادی شکایت، اعتراض کند، به عبارت ساده

متعرض این حق را دارد که از هر طریق قانونی برای نقض 

وجه مقید به موارد هیچ نماید و به عنه اقدامحکم معترض

باشد دفاعی خاص مانند محصور بودن موارد اعاده دادرسی نمی

(16). 

 

 آرای قابل واخواهی .5-5-4

 -الف آرائی که اصوالً قابلیت واخواهی را دارند عبارتند از:

آرای غیابی  -های نخستین؛ باحکام غیابی صادره از دادگاه

صادره از دادگاه  احکام غیابی -شورای حل اختالف؛ ج

در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند . (17)تجدیدنظر 

ز اواخواهی وجود ندارد و احکام صادره  انگلیس و آمریکا روش

شوند، زیرا در مراجع قضایی در هر حال حضوری محسوب می

و  این کشورها موضوع دعوا از طریق شاکی و خواهان به متهم

و ه را به او او مکلف است اخطاریه مربوطشود خوانده ابالغ می

 تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند. در صورتی که شخص

ر دیز احضارشده در وقت مقرر حاضر نگردیده و ابالغ اخطاریه ن

د آن ، حسب مورتواندگاه محرز گردید، دادگاه مینظر داد

 .(18)شخص را جلب کند و یا به ضررش حکمی صادر نماید 
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 خواهیرتجدیدنظحق  .5-5-5

 لتر بیان کردیم حق تجدیدنظرخواهی و استیناف از اصوپیش

 وو ابزارهای دادرسی منصفانه است. چراکه در صورت ایراد 

 دشو اشتباه در رأی صادره از سوی دادگاه، نباید حقی پایمال

که به مبانی فقهی و مبانی حقوق موضوعه آن نیز اشاره 

 کردیم. 

مطرح « تجدیدنظر»حال حاضر بنام  روش واخواهی که در

است، در قانون اصول محاکمات حقوقی تصویب شده در سال 

به بعد( و در قانون  484د )موا« استیناف»قمری،  1329

 1318پیشین آیین دادرسی مدنی تصویب شده در سال 

نظر است. تجدیدبه بعد( نامگذاری شده  475ش )مواد پژوه

 همروشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فرا

یش بمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را آمده و اعمال ضابطه

نظر دید. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجسازداز پیش ممکن می

 .(19)امری کامالً ضروری است 

« رنظ»و « تجدید»از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه 

یب است و هر دو واژه عربی هستند؛ ولی در عربی با این ترت

شود. در زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، استعمال نمی

 ارهر کار یا چیزی، در امر یا چیزی دوبدوباره تعمق کردن د

، نظر دادن، چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن

ر دو ه دبازبینی و بازنگری آمده است. از نظر اصطالحی، این واژ

یات ( به ادب57دهه اخیر )دوران بعد از انقالب اسالمی سال 

ر ه دکحقوقی ما را پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تجدیدنظر 

قضاوت کردن و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین 

باشد. از این رو تجدیدنظر یکی از طرق شکایت اصالحی می

است. چون ممکن است، در مرحله تجدیدنظر، رأی مرحله 

 .(20)گردد « اصالح»نخستین 

آیین دادرسی مدنی تعیین کرده است که:  330مقنن در ماده 

های عمومی و انقالب در اعمال حقوقی واضح و آراء دستگاه

ون درخواست موردهایی که براساس قان باشد: فقط درمسلم می

بین حتمیت و یا  -تجدیدنظر است. در این ماده: اوالً

تجدیدنظر ارتباط تنگاتنگ بوجود آورده است به بیان دیگر 

این دو موضوع را باهم یکی کرده و توضیح حکم قطعی را با 

دانند. در صورتی که اصوالً میان حکم تجدیدنظر وابسته می

ار است نه ترادف. این دو موضوع عموم و خصوص من وجه برقر

در این ماده بیان شده است آراء قطعی در شرایطی که  -دوماً

باشد و قرار غیرقابل حکم امکان دارد قطعی و غیرقطعی می

شدن است. چون قرار ارتباط با تقسیم به قطعی و غیرقطعی

صدر ماده  -بررسی در موقعیت و ماهیت دعوا ندارد. سوماً

باشد و قطعیت آراء احکام میذکرشده دلیل بر پذیرفتن اصل 

 10استناد به ماده  -باشد. چهارماًمی ءامکان تجدیدنظر مستثنا

قانون آیین دادرسی مدنی نظر به سه مرحله یا چهار  331و 

گونه استنتاج ای بودن دادرسی در سیستم کنونی اینمرحله

باشد، ها میشود که اصل بر طبق تجدیدنظر بودن حکممی

 .(21)قائل شده باشد  ءکه قانون استثنافقط در صورتی 

های ذیل از جانب طرفین دعوا قابلیت تجدیدنظر را دارند: حکم

 3،000،000دعاوی مالی یا اقتصادی که ارزش آنها از  -الف

هایی در ارتباط با دعاوی که ارزش آنها  ریال فراتر است. حکم

نظر ال است واجد شرایط درخواست تجدیدری 3،000،000

ادگاه نیست. حکمی که استناد به اقرار در د -باشد. بنمی

های استناد به اقرار )یعنی اقرار درباره خواسته دعوا( به حکم

باشد لیکن اقرار باید در هر مبلغ و میزانی قابل تجدیدنظر نمی

دادگاه صورت گیرد و اقرار اگر بیرون از دادگاه باشد باعث 

شود و تجدیدنظر شامل حالش خواهد شد. قطعیت حکم نمی

أی و نظر تنها یک کارشناس یا حکمی که استناد به ر -ج

چندین کارشناس که اصحاب دعوا به صورت کتبی رأی آنها را 

باشد که اند، نباشد. ضروری نمیقطعیت دعوا قرار داده

کارشناس برگزیده طرفین دعوا باشد لیکن جهت اینکه حکم 

حکم باید با استناد به رأی  -دادگاه قابل تجدیدنظر نباشد: اوالً

اصحاب دعوا موافقت کرده  -س صورت گیرد. ثانیاًو دید کارشنا

 -کارشناس قطعیت دعوا باشد. ثالثاً باشند که رأی و نظر

موافقت باید به صورت کتبی باشد نه به شکل شفاهی. 

باشد که هرکدام از طرفین نامه کتبی به این صورت میموافقت

 دعوا با دستخط خود نوشته و یا امضاء نمایند، و یا اینکه یکی

از آنها و یا شخص سومی آن را بنویسد و آنها امضا کنند و یا 

ای در دادگاه نوشته شود و اصحاب دعوا آن را جلسهصورت

وا با موافقتنامه کتبی، اصحاب دع -امضا کنند. د

حکم درباره  -خواهی را از خود نگرفته باشند. هتجدیدنظر
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بلیت متفرعات دعوا، در شرایطی که حکم درباره اصل دعوا قا

تجدیدنظر را داشته باشد. مانند حکم به دادن خسارت و اعسار 

هایی تمامی حکم -از پرداخت هزینه دادرسی و اصالح حکم و

هایی که در سایر دعاوی صادرشده بجز دعاوی مالی، حکم

 .(22)درباره ازدواج و طالق و نسب و وقف و امثال اینها 

 به قرارهای مطرح شده در زیر هم قابلیت تجدیدنظر را دارند

د: شرط اینکه حکم درباره اصل دعوا تجدیدنظر شاملش شو

ا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، یقرار ابطال  -الف

اه ادگدبنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر 

ا یا عدم استماع آن؛ قرار رد دعو -باشد؛ بقابل تجدیدنظر نمی

 بالیت یکی از طرفین دعوا قرار عدم اه -عوا؛ دقرار سقوط د -ج

 را امی قرارها قابلیت تجدیدنظردقت به مراحل فوق اوالً تم

یت ابلندارند و فقط قرارهایی که در باال به آنها اشاره شد ق

رحله ه متجدیدنظر را دارند. دوماً، قرارهای مذکور در شرایطی ب

ظر رسند که حکم درباره اصل دعوا قابل تجدیدنتجدیدنظر می

 رزشباشد. چنانچه در دعاوی مالی و اقتصادی اگر خواسته و ا

ده ریال باشد تمامی قرارهای صادر ش 3،000،000ن تا مبلغ آ

 .(23)درباره این دعاوی غیرقابل تجدیدنظر هستند 

 

 خواهیحق فرجام .5-5-6

ر العاده شکایت از آرا در قانون جدید به کااصطالح طرق فوق

نرفته است، اما در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون 

اض عترقدیم، فرجام )تمیز(، اعاده دادرسی )اعاده محاکمه( و ا

العاده شکایت از آرا شخص ثالث، به عنوان سه طریق فوق

صطالح مزبور مانند ا توجه به اینکه ابینی شده بود. بپیش

رود، سه طریق گذشته در گفتگوهای حقوقی به کار می

العاده شکایت از آراء شکایت مزبور، تحت عنوان طرق فوق

 شود.   بررسی می

ر ـعاقبت و آخ ها،ـارت از پایان، انتـرجام عبـمعنای لغوی ف

دنظر خواهی به این معناست، درخواست تجدیباشد و فرجاممی

 .(24)کرده باشد  دعوایی که، حکم آن را دادگاه استان صادر

ای است، فرجام روش فرجام روش شکایتی با شرایط ویژه

دادخواست اصطالحی نیست، برای اینکه دیوان عالی کشور 

باشد که بتواند حکم را برای بار دستگاه قضایی درجه سوم نمی

رأی « اصالح»دوم قضاوت کند و رأی اصلح و شایسته را در 

وش نتیجه با تجدیدنظر که رخواسته صادر کند، درفرجام

باشد و برحسب قاعده در دادگاه تجدیدنظر می« اصالحی»

شود تفاوت دارد. لیکن فرجام روش دادخواست استان صادر می

هم نیست چون فرجام برعکس واخواهی، اعاده « عدولی»

دادرسی و اعتراض ثالث، در دستگاهی که رأی مورد نظر را 

ی خود و نیاز از رأشود تا هنگام اقتضا صادر کرده بیان نمی

ه بررسی ـرین مرحلـتنتیجه فرجام، نهاییمنصرف شود. در

مام رساند و ـباشد، زمانی که باید بررسی قضایی را به اتمی

 .(25)های مناقشه و منازعات را بسته است راه

م ـواست از حکـهای دادخدر حقیقت، فرجام یکی از روش

 باشد. بررسی فرجامی از دید قانون به این معنا است،می

ا امی بشناسایی انطباق یا عدم انطباق رأی مورد شکایت فرج

ت ها که جهقواعد شرعی و ضوابط قانونی. یکی از این قانون

نگهداری و حفاظت از حقوق اشخاص در برابر خطاهایی که 

ممکن است توسط قضات اتفاق بیفتد در نظر گرفته شده، 

 باشد شیوه کارکرد یا راندمان قضات درتجدید رسیدگی می

 ت قوانینمورد مالحظه و مراعات اصول دادرسی و اجرای درس

    .(26)شکلی و ماهوی، بوسیله سایر قضات محاسبه شود 

ه و های حقوقی، برای پرهیز هرچه بیشتر از اشتبادر اکثر نظام

ظر نخطا در رسیدگی به جرائم مهم، راهکارهای مختلفی را در 

با  اند، از جمله الزامی بودن تحقیقات مقدماتی، رسیدگیگرفته

های شورتعدد قاضی، قابل فرجام بودن آراء و غیره. در قوانین ک

است  به کار برده شده« النقض» عربی معادل واژه فرجام، واژه

« محکمه النقض»و به همین اعتبار نیز دیوان عالی را 

خوانند. مرحله فرجام )نقض(، سومین مرحله رسیدگی می

عالی  شود، بلکه روشی است که در پرتو آن دیوانمحسوب نمی

نقش و رسالت خود را که نظارت بر حسن اجرای قانون در 

 .(27)کند ا میهای عالی است، ایفدادگاه

 -1احکام قابل فرجام در قانون آئین دادرسی مدنی عبارتند از: 

های بدوی؛ جز آنچه به آرای دادگاه -2آراء دادگاه تجدیدنظر. 

علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته مگر در موارد 

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب،  -زیر: الف

که خواسته آن حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت و احکامی 
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رارهای ابطال و رد ق -میلیون ریال باشد. ب 20بیش از 

هلیت یکی از طرفین. دادخواست، قرار سقوط دعوا، قرار عدم ا

که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی مشروط بر این

 .(28)فرجامی باشد 

 

 حق اعاده دادرسی. 5-5-7

به صورت کلی، اعاده دادرسی از لحاظ لغوی از دو کلمه 

تشکیل شده است. اعاده به معنی « دادرسی»و « اعاده»

دن ادام بازگردانیدن، برگرداندن و یا فعلی را برای دو بار انج

ده شگرفته « عود»باشد که از مصدر باب افعال و از ریشه می

 واست. دادرسی هم از نظر لغوی یعنی به داد مظلوم رسیدن 

، باشد و در حقوق، دادرسی به معنای اخصحقش را گرفتن می

ل حباشد که برای یافتن یک راهعملکردها و راهکارهایی می

ر دایی ؛ به بررسی قضشود. به بیان دیگرقضایی به کار برده می

مورد ادعای مطرح شده بوسیله خواهان با در نظر گرفتن 

گویند. در اصطالح به رسیدگی ضوابط قانونی دادرسی می

ماهیتی یک ادعای قضاوت شده بوسیله دادگاهی که حکم را 

 .(29)گویند صادر کرده، اعاده دادرسی می

 ضائیتر و در مورد لزوم تجدیدنظر از آرای قهمانطور که پیش

و ارتباط آن با دادرسی منصفانه سخن گفتیم و استدالل 

کردیم، وقتی بپذیریم که صرف صدور حکم و رسمیت و 

 احترام دادگاه و پذیرش اصل صدور احکام بر مبنای شرف و

قضات مانع از تجدیدنظر و اصالح رأی مخدوش وجدان توسط 

نیست؛ باید به تبع آن بپذیریم که در صورت کشف واقع و 

تواند به عنوان حقیقت خالف حکم، اعاده دادرسی نیز می

 ضمانت اجرای دادرسی منصفانه بکار گرفته شود. 

اعاده دادرسی اگرچه راه قانونی برای رسیدگی مجدد به 

ر به صدور رأی )حکم( شده است، به ای است که منجپرونده

عبارت دیگر اعاده دادرسی، راهی برای جبران اشتباهات 

احتمالی است که ممکن است در احکام قطعی راه پیدا کرده 

العاده اعتراض به احکام باشد. این طریق از جمله طرق فوق

های احتمالی، با عدالتیشود و در جهت جبران بیمحسوب می

ولی  .(30)تشریفات خاص، همواره مفتوح است قیود، شرایط و 

طور عام، نسبت به هر  این طریق، مسیری نیست که به

واقع، اعاده  و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز باشد. درای پرونده

که مسمی به همین نام است، باید طریقی دادرسی را آنچنان

العاده بودن العاده خواند. با این کیفیت، فوقغیرمعمول و فوق

قانونی را  که الجرم قیودیگردد رسی موجب میاین نوع از داد

برای این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم. به عبارت دیگر، 

العاده شکایت از آرا اعاده دادرسی را باید یکی از طرق فوق

العاده دارد که خواند. اعاده دادرسی از آن مرتبه عالی و فوق

پس از طی مراحل عادی رسیدگی به پرونده و قطعیت حکم 

کند. به همین رو با این طریق ت طرح پیدا میدادگاه، قابلی

العاده، قرار است که اعتبار امر مختوم که نسبت به حکم فوق

قطعی صادره از دادگاه شمولیت یافته، عنداالقتضاء و در 

صورت وجود و احراز یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد تردید 

د عنه، منتفی گردقرار گرفته و با القاء حکم قطعی معترض

(31). 

علمای حقوق همواره سه خصیصه را جز اوصاف ذاتی اعاده 

م قطعی باشد. موضوع آن حک -اند: الفشمار آوردهدادرسی به

 -طرح شود. ج و به جهات خاص قانونی بطور استثنا -ب

 توان اعادهرسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود. بنابراین، می

العاده قشیوه فو»گونه تعریف کرد: دادرسی را مختصراً این

ر د«. اعتراض به احکام قطعی در راستای جهات مصرح قانونی

شود همواره نقض حکمی اعاده دادرسی، آنچه خواسته می

است که به اشتباه صادر شده است. این اشتباه ممکن است 

 توان بهجا میناشی از دادگاه باشد و یا طرف دعوا، از همین

 دادرسی، احقاق حق زبرد. اگر هدف ااهمیت اعاده دادرسی پی

 و نیل به عدالت است، حکمی که به اشتباه صادر شده است،

بینی گذار پیشهیچ توجیهی ندارد و باید طریقی توسط قانون

 .(32)شود تا متضرر از حکم بتواند نسبت به آن اعتراض نماید 

مقصود اصلی از دادرسی نگهداری و صیانت از حق و اجرای 

باشد باشد. دادرسی ابزار و اسباب اجرای عدالت میعدالت می

یا اشتباه کند. در  و دادرس همچون دیگران احتمال دارد خطا

نتیجه دادرسی حکمی انجام گیرد که خطا و شرایطی که در

باشد که باید دوباره مورد بررسی اشتباه در آن باشد شکی نمی

نتیجه برای اینکه رأی دادگاه دور از در. (33)قرار داده شود 

گرفته شده است.  خطا و اشتباه باشد؛ اعاده دادرسی در نظر
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اصل دادرسی منصفانه اقتضاء استفاده از اعاده دادرسی را به 

 عنوان یک ابزار و ضمانت اجراء برای تحقق عدالت و انصاف

 .(34)نماید ایجاب می

 

های ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در رسیدگی. 5-6

 مدنی در حقوق اتحادیه اروپا

ه در ـرای دادرسی منصفانـن مبحث ضمانت اجـدر ای

ر قرا های مدنی در حقوق اتحادیه اروپا را مورد بررسیرسیدگی

 دهیم.می

 

 حق واخواهی. 5-6-1

 اند که ممکن است، اتخاذامروزه این حقیقت را همه پذیرفته

 یم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و به حکمتصم

ا ته است قانون نباشد، ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شد

اضی از خطا یا قخصوص مصونیت های طالیی پیشین درفرض

بایست در پیچیدگی اعتبار گردد. میوحدت حق و حکم بی

های روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده

مطروحه جستجو گردد. بنابراین، در چنین حالتی، عدالت 

ها مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباهات و کاستی

دیگر، تأمین بینی گردد. از سویی در راستای احقاق حق پیش

صلح اجتماعی که ضامن بقا و انسجام جامعه است، ایجاب 

 نماید تا روزی ادامه یابد که سخن آخر گفته شود و دعویمی

 ها در دادگاهفیصله پیدا کند. به عبارت دیگر، تورم پرونده

و  هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست

 .(35)م عدالت در لباس نظم، شایسته احترام است در یک کال

علیه بدون غرض حضور که محکوم اصوالً گاهی احتمال دارد،

نداشته باشد و حقیقتاً هنگام دادرسی اول شرکت نکرده باشد، 

در دست داشتن مستندات و شد با امکان داشت اگر حاضر می

کرد، مقنن در مدارک، ادعای خواهان را از اعتبار ساقط می

های حقوقی جهت رفع این مسئله حق واخواهی را برای نظام

طرفین دعوا در نظر گرفته است. امروزه حق واخواهی از آراء 

المللی غیابی، یکی از اصول حقوقی شناخته شده ملی و بین

نه بودن دادرسی، اصل تناسب، برابری شود. منصفامحسوب می

نماید تا متهم در صورت ها و حق دفاع برابر، ایجاب میسالح

باشد که به حکم غیبت در جلسه دادرسی، این حق را داشته 

مبنای این حق، اصل رعایت حقوق . (36)غیابی اعتراض نماید 

باشد. یکی از متفرعات اصل حق دفاع، حق حضور دفاعی می

باشد؛ زیرا متهم برای دفاع از خویش باید از متهم در دادگاه می

اظهارات شاکی و مقامات قضایی مطلع گشته و از ادله 

اتهام وارده آگاهی پیدا کند. برای همین حق حضور  استنادی

متهم در جلسه محاکمه، از جمله حقوق اساسی متهم در نظام 

حقوقی کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا تلقی شده، و 

تواند جریان دادرسی را به ضرر ایجاد مانع در این زمینه می

ساب متهم رقم بزند، که در این صورت نقض حقوق او به ح

خواهد آمد، از طرف دیگر، برخورداری از این حق از آن که 

دارای اهمیت است که در مراحل قبل از محاکمه ممکن است، 

آوری شده، دارای نواقصی تحقیقات صورت گرفته و ادله جمع

باشد. لذا چنانچه دادگاه بدون حضور متهم و ایجاد مانع در 

امکان اینکه  این خصوص، به اتهام متهم رسیدگی نماید و

طرفه صورت پذیرد زیاد است و در واقع محاکمه به صورت یک

در . (37)حق دفاع از متهم، به این صورت سلب خواهد شد 

چون آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان،  ییحقوق کشورها

اتریش، تعداد مراجع قضایی و به تبع آن آیین رسیدگی به 

های ان است. وجود دادگاهدعاوی بسیار بیش از حقوق ایر

های متعدد ایالتی بخش، ملکه و خانواده در انگلستان و دادگاه

و فدرال در آمریکا و نیز مراجع بدوی، مدنی یک، مدنی دو، 

ع ـوع مراجـه، حکایت از تنـره در فرانسـتجاری و غی

کننده و پیچیدگی آیین دادرسی در این کشورها دارد رسیدگی

(38). 

عتراض نسبت به در حقوق انگلستان واخواهی یعنی همان ا

بینی شده است؛ در انگلیس غیبت خوانده حکم غیابی پیش

شود که به شرح سبب خاتمه دعوا بدون محاکمه قضایی می

« اخطاریه»دد: در دعوایی که متعاقب ارسال گرزیر عمل می

گردد چنانچه خوانده ظرف مهلت مقرر، اطالعیه مبنی طرح می

کور را دارد به دادگاه بر اینکه قصد دفاع در مقابل دعوای مذ

تواند تقاضای صدور حکم غیابی کند تقدیم ننماید، خواهان می

دهنده ابالغ در این صورت خواهان باید، گواهی که نشان

صحیح اخطاریه باشد )مانند گواهی پست یا نوشته وکیل 
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خوانده مبنی بر دریافت اخطاریه از طرف خوانده( به دادگاه 

 .(39)تقدیم نماید 

دی در حقوق کشور آلمان و اتریش نیز رسیدگی غیابی در موار

ین کشورها اصل کنترل طرف دعوا بر تجویز شده است؛ در ا

ن ادعاها و ادله ابرازی، خود را در رسیدگی غیابی هم نشا

دهد. ادعاهای شخصی که غایب نیست، تا جایی که مورد می

یز اند باید صحیح تلقی شوند؛ در اتریش ناعتراض قرار نگرفته

شود. این اصل علیه هر دو طرف دعوا به طور یکسان اعمال می

شوند و شخصی که قصوری نکرده صحیح تلقی میادعاهای 

غایب را  بدون تحقیق بیشتر اساس تصمیم دادگاه علیه شخص

 ن ادعاها نیز نزدکه دلیل مخالف ایدهند؛ مگر اینتشکیل می

محرز  باشد یا ادعاها با واقعیاتی که قبالً دادگاه وجود داشته

 .(40)شده است مغایر باشد 

ی یابدر حقوق  فرانسه نیز در موارد نسبتاً نادری که حکم، غ

علیه غایب، حق اعتراض شود؛ برای محکومشمرده می

بینی شده است و قابل توجه است که در آنجا تصریح پیش

آورد؛ بلکه وجود نمیشود که واخواهی مرحلة جدیدی را بهمی

همین علت به گردد و به ز میهمان مرحله است که دوباره آغا

به کار « مقطع قبلی»اصطالح « مرحله قبلی»جای اصطالح 

دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع رود که نشانمی

 .(41)دهند واخواهی، توأماً مرحله نخستین را تشکیل می

 

 خواهیتجدیدنظرحق . 5-6-2

امروزه اگرچه دقت در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام 

 ست.اشده ممکن باز احتمال اشتباه در آراء صادر گیرد، امامی

های حقوقی بازبینی در این شرایط نظامبر این اساس در همه 

بینی شده است تا امکان اصالح از طرف مرجع باالتر پیش

اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضی نخستین به 

اه ادگدلحاظ اینکه از نظارت مراجع باالتر بر چگونگی کار خود 

اقل حد است افزایش یابد و اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به

کن کاهش پیدا کند؛ تجدیدنظر روشی اعتراضی نسبت به مم

ه آراء قضایی محاکم دادگستری است که از مباحث مهم و عمد

های حقوقی قوانین راجعه محاکمه و مجازات در کلیه نظام

 .(42)باشد کشورهای مختلف می

ر مرحله ه اشاره شد، هر یک از طرفین دعوا که دطور کهمان

توانند با نخستین رسیدگی به دعوا محکوم شده باشند می

ی لحاظ شرایطی، رسیدگی مجدد به دعوی مذکور را از دادگاه

باشد، درخواست کنند. دادگاه مراتب باالتر که از نظر سلسله

 باالتر همان دادگاه پژوهش است که وظیفه آن عبارتند از

 .(43)رسیدگی دوباره به آرای صادره دادگاه درجه اول قضایی 

گردد دو دادخواست پژوهشی که تقدیم دادگاه پژوهش می

 پیامد به دنبال دارد:

 قی آن است، وخواهی، اثر تعلیاول اثر تجدیدنظر) -تعلیقی اثر

ر نظرخواهی مانع اجرای رأی تجدیدنظبه این توضیح تجدید

هی، خوااثر انتقالی )دومین اثر تجدیدنظرگردد( و خواسته می

 باشد، بدین توضیح که درخواست تجدیدنظراثر انتقالی می

ه بنسبت به رأی صادره، باعث انتقال دعوا از دادگاه بدوی 

م تما شود، دادگاه تجدیدنظر، دعوا را بادادگاه تجدیدنظر می

شکلی مورد مسائل موضوعی و حکمی اعم از ماهوی و 

ن ـه دادگاه پژوهش ایـدهد( وظیفرسیدگی مجدد قرار می

 عاویدباشد که رسیدگی کند آیا دادگاه بدوی در ارتباط با می

شده به شکل درست و اصلح صدور حکم داشته یا خیر. طرح

ای در نتیجه، هدف از اثر انتقالی پژوهش در بعضی از کشوره

وق ان، اتریش مثل حقاروپایی از جمله حقوق فرانسه، انگلست

ی و باشد؛ به این صورت ادعا با همه مشکالت موضوعایران می

کند می حکمی از دادگاه اولیه به دادگاه تجدیدنظر انتقال پیدا

 ت به دعوای مطروحه،بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نسب .(44)

هوی، خصوص مسائل ماباشد. دراختیارات تام می دارای

داند تواند تمام اقداماتی را که برای احراز موضوع الزم میمی

دی عداااعم از دعوت از طرفین، اخذ توضیح از آنان، صدور قرار 

نی قانون آیین دادرسی مد 561و... بنا به عمل آورد. ماده 

 د:دارفرانسه مقرر می

پژوهش، امر قضاوت شده مورد بحث را برای رسیدگی مجدد »

نسبت به مسائل ماهوی و قانونی، در صالحیت دادگاه پژوهش 

دیوان عالی کشور فرانسه نیز به این نظر  .(45)« دهدقرار می

است که قاضی دادگاه پژوهش باید با مالحظه تمامی امور 

بایست حتی اموری را که در جریان حکم صادر نماید. او می

آید؛ لحاظ کند، مشروط بر اینکه در دعوا و قضاوت پیش می
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که در مرحله  درخواست اولیه تغییری ایجاد نکند و اشخاصی

باید توجه اند، وارد دعوا نسازد. بدوی جزو اصحاب دعوا نبوده

خصوص دعوایی که به آن ارجاع داشت دادگاه پژوهش، در

تواند همانند دادگاه بدوی گردیده، اختیار مطلق دارد. او می

راجع به امور موضوعی و حکمی بررسی و رأی صادر کند. 

حقیقات و اقدامات جدیدی را همچنین، این اختیار را دارد که ت

به عمل آورد و حتی حکم جدیدی جایگزین حکم دادگاه 

که حکم بدوی وجود  نخستین نماید. بدیهی است در صورتی

نداشته باشد، به ویژه هنگامی که دادگاه بدوی در مورد مسئله 

متنازع فیه حکم صادر ننموده است، و همچنین زمانی که 

حیت ذاتی و نسبی دادگاه را دادگاه پژوهش، قرار عدم صال

 .(46)تأیید نماید، اثر انتقالی وجود نخواهد داشت 

خصوص محدودیت رسیدگی در الزم به توضیح است که در

های از دادگاه بسیاری دگاه تجدیدنظر نیز بایستی گفت کهدا

های حقوقی کشورهای اروپایی مانند تجدیدنظر در نظام

تواند تجدیدنظر فقط می ه دادگاهانگلیس، اتریش، آلمان، فرانس

 ونسبت به آنچه در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده 

اند، بازبینی نموده« درخواست تجدیدنظر»طرفین نسبت به آن 

و قضاوت نماید، به عبارت دیگر، محدوده اختیار دادگاه 

تجدیدنظر برای رسیدگی به وسیله دادخواست تجدیدنظر 

گردد. در حقوق دادگاه بدوی تعیین میعلیه و رأی محکوم

ه یحفرانسه نیز اثر انتقالی، به وسیله دادخواست پژوهش و ال

تواند شود. همچنین اثر انتقالی، نمیخواهی محدود میپژوهش

این ابراز آنچه توسط دادگاه نخستین قضاوت شده، فراتر رود. بن

 باشد؛ اماطرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع می

رچه باشد؛ مثالً در کشور فرانسه اگاستثنائاتی بر آن وارد می

قاعده منع طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر به موجب 

اعده قمورد تصریح قرار گرفته، لیکن استثنائاتی بر  564ماده 

له وارد است که ورود شخص ثالث )اختیاری یا اجباری( از جم

 .(47)باشد این استثنائات می

المللی میثاق بین 14و ماده  5همچنین، به موجب بند پ ماده 

حقوق مدنی و سیاسی در هر نوع از دادرسی اعم از حقوقی، 

علیه حق دارد که محکومیت وی در کیفری و اداری محکوم

شود. این حق در سایر اسناد  دادگاه عالی مطابق قانون بازنگری

کنوانسیون اروپایی  7پروتکل شماره  2حقوق بشری نظیر ماده 

کنوانسیون آمریکایی  8از بند یک ماده  8حقوق بشر؛ قسمت 

منشور آفریقایی حقوق بشر و  7حقوق بشر؛ بند الف ماده 

ترتیب؛ اگر این  به خلقها را به رسمیت شناخته شده است.

اضی علیه قاضی دیگر اقامه دعوا نماید که علیه نزد قمحکوم

ست در خر واجب اؤحکم  قاضی اول ناعادالنه بوده بر قاضی م

 .(48)نظر نماید حکم قاضی مورد شکایت تجدید

 

 خواهی حق فرجام. 5-6-3

گذار نمای تر از چیزی است که قانونحقیقت همواره پیچیده

همیشه این احتمال وجود دارد کلی آن را ترسیم کرده است. 

که رأی قطعی دادگاه مغایر با موازین و اصول دادرسی صادر 

ها در بسیاری شده باشد. این واقعیت که آراء قطعی دادگاه

موارد برخالف موازین دادرسی صادر شده، اصل اعتبار امر 

دهد؛ یعنی مختومه را به جایگاه یک فرض قانونی کاهش می

تجاهل  گذار مستلزمن از سوی قانونعل آای که جقاعده

گذار های خارجی بوده است. اما قانونعالمانه نسبت واقعیت

بخشی به آراء قطعی خردمند در کنار سرسختی در اعتبار

ها، در پی دستیابی به بیشترین اطمینان در مطابقت دادگاه

آراء قطعی با اصول دادرسی و قواعد ماهوی است. رویه قضایی 

علیه ناظر بر استنباط جایی که اعتراض محکومفرانسه تا 

را در  ءقضایی دادرس باشد، تنها طرق معمول شکایت از آرا

اختیار او قرار داده است؛ اما آنجا که دلیلی بر خروج دادرس از 

حدود اختیارات خود قابل ارائه باشد، به طرق معمول شکایت 

او گذاشته  از رأی بسنده نکرده و راه دیگری را نیز در اختیار

است. در این طریق جدید اعتراض به آرای قطعی موصوف به 

توانند به رأی طرق مستقل اعتراض به رأی طرفین دعوا می

اعتراض نمایند که قطعی و غیرقابل اعتراض است. برخی 

بینی اعتراضی مستقل از سوی رویه دانان فرانسوی پیشحقوق

عتراض شناختن حق بنیادین اقضایی تالش به رسمیت

ق اند. شاید به این دلیل که حق توسل به یکی از طردانسته

خواهی، اعتراض ثالث؛ اعتراض به رأی اعم از تجدیدنظر

خواهی، از سوی رویه قضایی فرانسه تبدیل به یک حق فرجام

بنیادین تمام عیار شده است. رویه قضایی فرانسه در این 
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ض به سازی طرق عادی اعتراخصوص؛ دست به نوعی شبیه

 .(49)رأی زده است 

 

 حق اعاده دادرسی. 5-6-4

م العاده به حکمنظور از این نظام، همان سازوکار رسیدگی فوق

شود بیشتر یقطعی است که اصطالحاً اعاده دادرسی نامیده م

عاده دادرسی اواقع  گیرند. درکشورها از همین نظام بهره می

العاده شکایت از رأی است که به موجب آن یکی از طرق فوق

خواهان نقض حکم بدوی را که علیه او صادر شده است از 

نماید. در صورت پذیرفته شدن دادگاه صادرکننده تقاضا می

اد گیرد. این نهی قرار میدرخواست، دعوی مجدداً مورد بازبین

شود نامیده می« هیبیس کورپس»حقوق کامنال به عنوان  در

طور کلی، بررسی سیر تحوالت قوانین مربوط به اعاده  به .(50)

دهد که در این نظام دادرسی در حقوق فرانسه نشان می

 حقوقی، در ابتدا جهات اعاده دادرسی در حدود بیست مورد

ر ورد کاهش یافته و در نهایت دبوده است و بعدها به ده م

لت دانان فرانسه عقانون اخیر به چهار مورد رسیده است؛ حقوق

 خیرااصلی تحول در مقررات درباره اعاده دادرسی در اصالحات 

 دانند. ازرا در برقراری تجانس میان جهات اعاده دادرسی می

جهات مذکور در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه 

ت همه این جها ن قدر مشترک را یافت که درشود ایمی

دالنه داشته نیت برای تحصیل رأی ناعاله نوعی سوءمحکوم

توان گفت که در تحصیل رأی ناعادالنه است به عبارتی می

له انجام گرفته است محکوم نوعی رفتار خالف اخالق از سوی

علیه منتیجه آن رأی ناعادالنه به نفع او و به ضرر محکوکه در

قانون آیین  959ادر شده است. نگاهی اجمالی به ماده ص

دادرسی مدنی فرانسه مؤید همین مطلب است: جهت اول، 

له؛ جهت دوم، کتمان سند توسط حیله و تقلب محکوم

له؛ جهت سوم، اثبات جعلیت اسناد مستند رأی؛ جهت محکوم

 نامه، شهادت شهود و سوگند.  چهارم، اثبات کذب شهادت

اید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم در آیین بنابراین ش

دادرسی مدنی فرانسه، بعد از پشت سر گذاشتن تحوالتی، در 

حال حاضر در زمینه آیین دادرسی یک مبنا دارد و مبنای 

پذیرش اعاده دادرسی فقط حفظ و حمایت از حقوق  

علیه نیست، بلکه مقابله با رفتار خالف اخالق محکوم

گرنه توجیهی ندارد که اگر رأی ف است وعلیه هم هدمحکوم

نتیجه اشتباهات قاضی صادر شده باشد )جهات محذوفه در در

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه( از جهات اعاده 

 .(51)دادرسی دانسته نشود 

 

 گیری. نتیجه6

در این پژوهش ضمانت اجراهای اصول دادرسی منصفانه در 

های مدنی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد رسیدگی

ه فانار گرفت. ضمانت اجرای دادرسی منصشناسائی و ارزیابی قر

های مدنی در حقوق ایران شامل قرار ابطال در رسیدگی

ی، د دعوی، حق واخواهدادخواست، قرار عدم صالحیت و قرار ر

خواهی، حق اعاده دادرسی خواهی، حق فرجامحق تجدیدنظر

همچنین ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در  باشد.می

پا شامل حق وق اتحادیه اروهای مدنی در حقرسیدگی

خواهی و حق خواهی، حق فرجامواخواهی، حق تجدیدنظر

 های پژوهش حاضرباشد. در نهایت یافتهاعاده دادرسی می

های دهد که اصول دادرسی منصفانه در رسیدگینشان می

 انتمدنی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران و همچنین ضم

 د ازنکته بسیار مهمی که نبایاجراهای آنها مشترک است. اما 

ران و ـوق ایـر دو حقـنظر دور داشت این است که در ه

حت های اتحادیه اروپا اصول دادرسی منصفانه به صرادادگاه

ه بیم دارای ضمانت اجرا نبوده و ضمانت اجراهایی که بیان کرد

ین دلیل پذیرفته شدن روح اصول دادرسی منصفانه که در قوان

 نه وباشد ه اروپایی به آن اشاره شده است میایران و اتحادی

 اینکه ضمانت اجرا صراحتًا برای دادرسی منصفانه در نظر

 تیدپرورده اساگرفته شده باشد؛ بلکه پایبندی قضاتی که دست

صاحب دکترین و علمای حقوق هستند، ضامن اعمال اصول 

گذاران در گردد قانوندادرسی منصفانه است. پیشنهاد می

ضمانت اجراهای صریح  ای اروپایی و حقوق ایرانکشوره

خصوص دادرسی منصفانه در قوانین تدوین نمایند و در در

 صولاقوانین صراحتاً به آن تصریح داشته باشند؛ چراکه بدون 

ر ددادرسی منصفانه آرای محاکم قضائی فاقد ارزش و اعتبار 

 نزد جامعه حقوقی است.
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 . تقدیر و تشکر7

و  که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدتاز تمام عزیزانی 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The right to a fair trial includes a set of principles and 

rules designed to protect the rights of the parties to their litigation. These 

safeguards are enshrined in international human rights instruments, such as 

the Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Civil and 

Political Rights, the European Convention on Human Rights, and the 

American Convention on Human Rights, as one of the fundamental human 

rights recognized. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Findings show that the international principles of fair trial, if 

implemented with care and courage, will strengthen public confidence in a 

fair and credible trial because the health and correctness of the actions of 

other powers depends on the health of the judiciary. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: The principles of fair trial in civil proceedings are common to 

EU law and Iranian law. But in both Iranian law and the courts of the 

European Union, the principles of fair trial are not explicitly guaranteed, and 

the guarantee of enforcement is due to the acceptance of the spirit of the 

principle of fair trial as enshrined in Iranian and European Union law, nor is 

the enforcement guarantee explicitly intended for a fair trial. 
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